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Tanár úr, igen, Tanár úr, mert akiknek
megadatott, hogy keresztneveden
szólíthassanak, azoknak is Tanár ura voltál
vagy Tanár urává váltál öt évtizedet felölelő
színházi
munkásságod során.

Öt évtized. Budapesten, Debrecenben, Sze-
geden, Békéscsabán, Gyulán, Szolnokon, Kecs-
keméten, Nyíregyházán, Miskolcon, Pécsett,
Kaposvárt, Szekszárdon, Zalaegerszegen,
Veszprémben, Székesfehérvárt, Tatabányán,
Győrött, Sopronban és Szentendrén. Kassán,
Komáromban, Marosvásárhelyt, Nagyváradon,
Szatmáron, Sepsiszentgyörgyön, Kolozsvárt,
Temesvárt és Szabadkán. Moszkvában, Kijev-
ben, Varsóban, Prágában, Bukarestben és
Szó-fiában. Triesztben, Milánóban, Perginében,
Ró-mában, Klagenfurtban, Grazban, Bécsben,
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Salzburgban, Berlinben, Münchenben, Frank-
furtban, Kölnben, Hannoverben, Le Havre-ban,
Tours-ban, Bordeaux-ban, Luxemburgban,
Londonban, New Yorkban és Veronában.

Öt évtized. A tantermekben, a próbatermek-
ben, a színháztermekben, az operaházakban, a
hangversenytermekben, a kiállításokon, az iro-
dákban, az öltözőkben, a vágószobákban, a ve-
títőkben, a stúdiókban, a szerkesztőségekben, a
kávéházakban, a banketteken, a keresztelőkön,
az esküvőkön és a gyászszertartásokon, a mik-
rofonok s kamerák előtt és azok mögött.

Öt évtized. Hajnalban, délben, este, bárhol,
bármikor és még útközben is: öt évtizednyi
szín-házi szolgálat.

Igen, szolgálat. Szolgálat, és nem hatalom-
vágy. A Tanár úr, ha tehette, maga elé késztetett
mást, ha ezt nem tehette, vállalta a főszerepet,
de akkor sem mint király, hanem annál is méltób-
ban, mint primus inter pares dolgozott a többiek-
kel a többiekért.

Szolgálat, nem szereplési vágy. A Tanár úr ezt

a dicsőséget tiszteletre méltó módon a színé-
szeknek és a szerzőknek engedte át, idegen volt
számára a magamutogatás.

Szolgálat, és nem az önmegvalósítás mániá-
kus egoizmusa. A Tanár úrnál jobban örülni a
más sikerének senki nem tudott, megengedhette
magának, hogy ne ismerje az irigység ördögét.
Nem volt szüksége rá, hiszen ő volt a Tanár.

Tanár úr, köszönjük a tanítást, a példát, a ká-
nont, mely, adná Isten, hogy mától céhünk mér-
téke lenne.

Köszönjük Madách színházi korszakodat,
melyben ablakot nyitottál Európára, köszönjük
Gábor Miklós Hamletjét és III. Richárdját, A vágy
villamosát Tolnay Klárival, Vass Évával, Avar Ist-
vánnal és Pécsi Sándorral, köszönjük Psota Irén
Yermáját és Elektráját, Zenthe Ferenc Naszred-
din Hodzsáját és Kiss Manyi Otum-Bibijét, kö-
szönjük Domján Edit Céliméne-jét, Kalocsay
Miklós Romeóját, Márkus László tragikus és ko-
mikus alakításait, köszönjük Mensáros Lászlót a
Kegyencben, köszönjük a kamasz Huszti Pétert
a Magyar Elektra Prológusában és az érett Huszti
Pétert a Graham Greene-darabban, mely Tol-
nay Klárival most is műsoron van, köszönjük Pi-
ros Ildikót az Ármány és szerelem Lujzájától A
testőr Színésznőjéig, köszönjük Almási Évát
Lady Milfordtól az Általad tervezett egyéb szere-
pekig, melyeket a Te emlékednek tisztelegve vi-
szünk majd színre.

Köszönjük operettszínházi korszakodat,
melyben felvirágoztattad a műfajt és beindítottad
az utánpótláshoz szükséges stúdiót, mely pri-
madonnák, bonvivánok és musicalsztárok soka-
ságát adta a magyar színházművészetnek.

Köszönjük nemzeti színházi korszakodat, azt,
hogy ott méltó helyzetekbe hoztad, többek kö-
zött, Agárdy Gábort, Kállai Ferencet, Lukács
Margitot, Sinkovits Imrét, Bessenyei Ferencet,
Őze Lajost, Psota Irént, Darvas Ivánt és Eszter-
gályos Cecíliát, köszönjük, hogy ugyanott oly fé-
nyesen indítottad el Bubik Istvánt, Kubik Annát,
Götz Annát, Kováts Adélt, Rubold Ödönt, Mácsai
Pált, Hirtling Istvánt, Funtek Frigyestés másokat.

Köszönjük, hogy tanácsaiddal támogattad a
Magyar Színész Kamara létrejöttét, köszönjük,
hogy a Színházművészeti Szövetségnek alapí-
tása óta frontembere, hosszú ideig kormányzója,
majd doyenje voltál, köszönjük, hogy még vero-
nai utazásod előtt is a szakmánk ügyes-bajos
dolgainak rendezésével foglalkoztál, hogy még
utolsó estéid egyikét is annak a színházi
szakmának ajándékoztad, melyért éltél, s
melyért feláldoztad magad.

Rabszolganép nem hagy maga után nyomot -
olvassuk a Bibliában. Vámos László tanár úr
nyomot hagyott maga után. Hídpillért épített a
színházművészetben, mely a tizenkilencedik
századot a huszonegyedikkel köti össze.

Tanár úr, Isten Veled.
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